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בלאט 1

ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף

סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ( )SNAPענדערונג באריכט
בויגן

קעיס נומער

(ביטע שרייבט קלאר)

איר מוזט באריכטן סיי וועלכע ענדערונגען אין אייער צושטאנד
לויט די כללים אויסגערעכנט אונטן.

דאטום_________________ :
פילט אויס די בויגן און שיקט דורך די פאסט צו:
לאקאלע דיסטריקט נאמען ,אדרעס און טעלעפאן נומער:

צו:
אדרעס:

אייער אחריות צו באריכטן ענדערונגען
ביטע לייענט פארזיכטיגט דורך די פראגן און כללים .אויב איר באריכט נישט אויף סיי וועלכע ענדערונגען אויף וועלכע
איר זענט געפאדערט צו באריכטן אונטער די כללים ,דאן וועלן מיר מעגליך דארפן עפענען א קלעים פון
איבערבאצולונג פון סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ( )SNAPבענעפיטס און איינמאנען פון אייך די סכום
וואס איז איבערגעצאלט געווארן.
די ענדערונגען וואס איר מוזט באריכטן זענען ערקלערט אונטן .איר מעגט נאכאלץ באריכטן פון אייער פרייע ווילן סיי וועלכע
ענדערונג וועגן אייער  SNAPהויזגעזונד און אויב די ענדערונג וועט העכערן אייער בענעפיט שטאפל און איר באשטעטיגט די
ענדערונג ,וועלן מיר פארמערן אייער בענעפיט.
זענט איר א "פשוט'ע באריכטער" (זעקס חדשים) אדער אן "ענדערונג באריכטער"? איר קענט ענפערן די פראגן צו
אויסגעפונען אויב איר הייסט א "פשוט'ע באריכטער" אדער "ענדערונג באריכטער".
 .1צו באקומט איר איבערגאנג SNAP
בענעפיטס ()?TBA
 .2צו באקומט איר ניו יארק סטעיט ערנערונג
פארבעסערונג פראיעקט ( New York State
)Nutrition Immprovement Project, NYSNIP
אדער קאָ מביינד עּפליקעישען פראיעקט
( )NYSCAPבענעפיטס?
צו באקומט איר עלטערע מענטשן פשוט'ע
עפליקעישען פראיעקט ()ESAP
בענעפיטס?
.3
.4

.5

.6
.7

.8

זענט איר באשטעטיגט צו באקומען SNAP
בענעפיטס פאר דריי חדשים אדער
ווייניגער אויף איין מאל?
צו האט איינער פון אייער הויזגעזונד
פארדינטע איינקונפט וואס ווערט
אריינגערעכנט אין די סכום פון אייער SNAP
בענעפיטס?
צו זענען אלע פון די ערוואקסענע ( 18יאר
און עלטער) אין אייער הויזגעזונד מיט א
דיסעביליטי וואס גייט נישט אריבער אדער
 60יאר און עלטער?
צו באקומט אייער הויזגעזונט  $0אין
איינקונפט (אריינגערעכנט  $0אין
צייטווייליגע הילף)
זענט איר אן א וואוינונג אדער אן ארבייטער
וואס פארט ארום פאר זיין ארבעט אדער
ארבעט אויף א פארעם נאר טייל פון די
יאר?
איר האט געענטפערט "ניין" אויף אלע 7
פראגן אויבן

 יא  -גייט אריבער צו " "TBAאויף בלאט 3
(לאזט אויס פראגן  2ביז )8


יא  -גייט צו " "NYSNIP/NYSCAPאויף בלאט 3
(לאזט אויס פראגן  3ביז )8



יא  -גייט צו " "ESAPאויף בלאט ( 3לאזט אויס
פראגן  3ביז )8



ניין  -גייט צו פראגע  ,#2אונטן



ניין  -גייט צו פראגע  ,#3אונטן



יא  -גייט צו "ענדערונג באריכטן" אויף בלאט
( 2לאזט אויס פראגן  4ביז )8



ניין  -גייט צו פראגע  ,#4אונטן



יא  -גייט צו "ענדערונג באריכטן" אויף בלאט
( 2לאזט אויס פראגן  5ביז )8



ניין  -גייט צו פראגע  ,#5אונטן



יא  -גייט צו "טויש באריכטונג" אויף בלאט 2
(לאזט אויס פראגן  6ביז )8



ניין  -גייט צו פראגע  ,#6אונטן



יא  -גייט צו "ענדערונג באריכטן" אויף בלאט
( 2לאזט אויס פראגן  7און )8



ניין  -גייט צו פראגע  ,#7אונטן



יא  -גייט צו "ענדערונג באריכטן" אויף בלאט
( 2לאזט אויס פראגע )8



ניין  -גייט צו פראגע  ,#8אונטן



גייט צו "פשוט'ע באריכטן" אויבן פון בלאט 2
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בלאט 2

פשוט'ע באריכטן כללים :אלץ א  SNAPהויזגעזונד אונטער די כללים פון "פשוט'ע באריכטן" ,מוזט איר באריכטן ענדערונגען נאר ביי די צייט
פון אייער קומענדיגע ריסערטיפיקעישען (ווידער-באשטעטיגונג) ,חוץ פון אין די פאלגנדע דריי אומשטענדן:
 .1אויב אייער הויזגעזונד'ס סך הכל חודש'ליכע איינקונפט איז מער פון  130%פון וואס עס הייסט ארעמקייט שטאפל ,מוזט איר
באריכטן די חודש'ליכע סכום צו אייער סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט אויפן טעלעפאן ,אין שריפט ,אדער פנים אל פנים ביז  10טעג
נאך די סוף פון די חודש לויט די לוח אין וועלכע איר זענט אריבערגעגאנגען די  130%שטאפל .סך הכל איינקונפט איז די סכום פון
איינקונפט בעפאר טעקס און אנדערע זאכן וואס ווערן אראפגערעכנט ,עס מיינט נישט די סכום וואס איר באקומט ווען איר קעשט איין אייער
טשעק .מיר מוזן נוצן אייער סך הכל איינקונפט צו באשטי מען אייער בארעכטיגונג פאר  SNAPבענעפיטס .אייער וואָ רקער וועט ערקלערן
וואס  130%פון די ארעמקייט שטאפל מיינט פאר א משפחה וואס איז אזוי גרויס ווי אייערס .סיי וועלכע אנדערע סארט איינקונפט וואס איר
באקומט חוץ פון וואס איר פארדינט מוזן אויך אריינגערעכנט ווערן אין אייער סך הכל פארדינטע איינקונפט צו וויסן אויב איר זענט איבער
 130%פון די ארעמקייט שטאפל .ביישפילן פון אנדערע סארט איינקונפט וואס ווערן אריינגערעכנט זענען טשיילד סּוּפאָ רט וואס איר
באקומט ,ארבעטסלאזיקייט אינשורענס ,צייטווייליגע הילף ( )TAבאצאלונגען ,ארבייטער פארגיטוגונג (וואָ רקערס קאַ מּפענסעישען),
סאָ ושעל סעקיוריטי בענעפיטס ,סאָ ּפלעמענטעל סעקיוריטי אינקאָ ם ( )SSIאון פריוואטע דיסעביליטי באצאלונגען.
אויב איר באריכטעט נישט אז אייער סך הכל איינקונפט איז מער פון  130%פון די ארעמקייט שטאפל אין סיי וועלכע חודש פון די לוח,
קענען אלע בענעפיטס וואס איר האט באקומען נאך די חודש ווערן פאררעכנט אן איבערצאלונג .דאס איז אזוי אפילו אויב אייער סך הכל
איינקונפט פאלט צוריק אונטער  130%פון די ארעמקייט שטאפל אין א שפעטערע חודש.
.2

אויב אייער הויזגעזונד'ס סערטיפיקעישען תקופה איז לענגער פון  6חדשים :ביי זעקס חדשים אריין אין אייער סערטיפיקעישען תקופה
וועט איר באקומען א תקופות'דיגע באריכט בויגן וואס איר מוזט צוריקשיקן ביז צען טעג נאך איר באקומט די בויגן .אויב אייער הויזגעזונד
האט סיי וועלכע פון די ענדערונגען וואס זענען אויסגערעכנט אונטן ,מוזט איר זיי באריכטן אויף די באריכט בויגן וואס ווערט אפגעשיקט צו
אייך נאך זעקס חדשים.
ליסטע פון ענדערונגען וואס איר מוזט באריכטן נאך די זעקס חדשים:

• ענדערונגען אין סיי וועלכע מקור פון פארדינסט פאר סיי ווער אין אייער הויזגעזינד.
• ענדערונגען אין דער סך הכל פון אייער הויזגעזינד'ס פארדינטע איינקונפט ,ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $100א חודש.
• ענדערונגען אין דער סך הכל פון אייער הויזגעזונד'ס אומפארדינטע איינקונפט פון א פובליק מקור ווי למשל סאָ ושעל סעקיוריטי בענעפיטס
אדער ארב עטסלאזיקייט אינשורענס בענעפיטס ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $100א חודש.
• ענדערונגען אין דער סך הכל פון אייער הויזגעזונד'ס אומפארדינטע איינקונפט פון א פריוואטע מקור ווי למשל טשיילד סּוּפאָ רט
באצאלונגען אדער פריוואטע דיסעביליטי אינשורענס ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $100א חודש.
• ענדערונגען אין די סומע פון טשיילד סוּפארט וואס איר זענט מחוייב צו באצאלן פאר א קינד וואס איז נישט אין אייער  SNAPהויזגעזונד
• ענדערונגען אין ווער עס וואוינט מיט אייך
• אויב איר ציהט זיך אריבער ,אייער נייע אדרעס און די נייע רענט אדער מאָ רטגעדזש קאסטן ,הייצונג/קילונג קאסטן און יּוטיליטיס קאסטן
• א נייע אדער אן אנדערע קאר ,אדער אן אנדערע וויהיקל.
• העכערונגען אין אייער הויזגעזינד'ס קעש ,סטאקס ,באנדס ,געלט אין דער באנק אדער אן אינסטיטוציע ווי מען שפארט זיך אוועק געלט,
אויב דער סך הכל פון די קעש און סעיווינגס פון אלע הויזגעזינד מיטגלידער איז יעצט מער פון ( $2,500מער פון  $3,750אויב איינער פון די
הויזגעזינד מיטגלידער זענען דיסעיבעלד אדער  60יאר און עלטער).
• סיי וועלכע ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד וועלכע וועלן ברענגען א קנס לויט ווי ערקלערט אויף בלאט 6
 .3אויב סיי ווער אין אייער  SNAPהויזגעזונד איז א פעאיגער ערוואקסענער אן אנגעוויזענע מענטשן ( Able-Bodied Adult Without Dependents,
) ,ABAWDדאן מוז דער דער  ABAWDזאגן דעם דיסטריקט אויב זייער ארבעט שעה'ן זענען ווייניגע פון  80שעה פאר יעדע חודש ביז 10
טעג נאך די סוף פון די חודש .די וועט פארשלאגן און צושטעלן פאר דעם  ABAWDאן ארבעט וואס איז גענוג צו ערפילן די פאדערונגען פון די
פעדעראלע רעגירונג פאר אן  .ABAWDאויב איינער אין אייער  SNAPהויזגעזונד איז אן  ,ABAWDזאל דער  ABAWDאויך באריכטן אויב אייער
הויזגעזונד האט זיך אריבערגעצויגן צו א פלאץ וואו עס איז דא א פעדעראל-באשטעטיגטע  ABAWDאויסנאם אדער אויב דער  ABAWDהאלט
אז קומט זיך אז זיי זאלן זיין אן אויסנאם פון די  ABAWDפאדערונג.
ענדערונג באריכטן כללים:
אלץ א  SNAPהויזגעזונד אונטער די "ענדערונג באריכטן" כללים ,מוזט איר באריכטן די פאלגנדע ענדערונגען ביז  10טעג נאך די סוף פון די חודש
אין וועלכע די ענדערונג איז געשען:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ענדערונגען אין סיי וועלכע מקור פון פארדינסט פאר סיי ווער אין אייער הויזגעזינד.
ענדערונגען אין דער סך הכל פון אייער הויזגעזינד'ס פארדינטע איינקונפט ,ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $100א חודש.
ענדערונגען אין דער סך הכל פון אייער הויזגעזונד'ס אומפארדינטע איינקונפט פון א פובליק מקור ווי למשל סאָ ושעל סעקיוריטי בענעפיטס
אדער ארבעטסלאזיקייט אינשורענס בענעפיטס ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $100א חודש.
ענדערונגען אין דער סך הכל פון אייער הויזגעזונד'ס אומפארדינטע איינקונפט פון א פריוואטע מקור ווי למשל טשיילד סּוּפאָ רט
באצאלונגען אדער פריוואטע דיסעביליטי אינשורענס ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $100א חודש.
ענדערונגען אין די סומע פון טשיילד סוּפארט וואס איר זענט מחוייב צו באצאלן פאר א קינד וואס איז נישט אין אייער  SNAPהויזגעזונד
ענדערונגען אין ווער עס וואוינט מיט אייך
אויב איר ציהט זיך אריבער ,אייער נייע אדרעס און די נייע רענט אדער מאָ רטגעדזש קאסטן ,הייצונג/קילונג קאסטן און יּוטיליטיס קאסטן
א נייע אדער אן אנדערע קאר ,אדער אן אנדערע וויהיקל.
פארמערונגען אין אייער הויזגעזונד'ס קעש ,סטאקס ,באנדס ,געלט אין דער באנק אדער אן אינסטיטוציע ווי מען שפארט זיך אוועק געלט
אויב די סך הכל פון קעש אדער סעיווינגס פון אלע הויזגעזונד מיטגלידער זענען יעצט מער פון  $2,500פאר א הויזגעזונד אן א מיטגילד וואס
איז אן עלטערע מענטש אדער האט א דיסעביליטי וואס גייט נישט אוועק אדער  $3,750פאר א הויזגעזונד מיט א מטגליד וואס איז אן
עלטערע מענטש אדער האט א דיסעביליטי וואס גייט נישט אוועק.
אויב סיי ווער אין אייער  SNAPהויזגעזונד איז א פעאיגער ערוואקסענער אן אנגעוויזענע מענטשן ( Able-Bodied Adult Without Dependents,
) ,ABAWDדאן מוז דער דער  ABAWDזאגן דעם דיסטריקט אויב זייער ארבעט שעה'ן זענען ווייניגע פון  80שעה פאר יעדע חודש ביז  10טעג
נאך די סוף פון די חודש .די דיסטריקט וועט פארשלאגן און צושטעלן פאר דעם  ABAWDאן ארבעט וואס איז גענוג צו ערפילן די פאדערונגען
פון די פעדעראלע רעגירונג פאר אן  .ABAWDאויב איינער אין אייער  SNAPהויזגעזונד איז אן  ,ABAWDזאל דער  ABAWDאויך באריכטן אויב
אייער הויזגעזונד האט זיך אריבערגעצויגן צו א פלאץ וואו עס איז דא א פעדעראל-באשטעטיגטע  ABAWDאויסנאם אדער אויב דער ABAWD
האלט אז קומט זיך אז זיי זאלן זיין אן אויסנאם פון די  ABAWDפאדערונג.
סיי וועלכע ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד וועלכע וועלן ברענגען א קנס לויט ווי ערקלערט אויף בלאט 6
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בלאט 3

ענדערונג באריכטן פאר הויזגעזונד וואס באקומט איבערגאנג בענעפיטס:
איבערגאנג  SNAPבענעפיטס קענען אנגיין פאר פינף חדשים נאך אייער צייטווייליגע הילף קעיס ווערט פארמאכט.
איר מוזט נישט באריכטן ענדערונגען דורכאויס די איבערגאנג תקופה .אויב איר האט ענדערונגען וואס קענען פארמערן אייערע
בענעפיטס קענט איר זיך פארבינדן מיט אייער וואָ רקער צו אריינגעבן א פריע ריסערטיפיקעישען (ווידער-באשטעטיגונג) אפליקאציע
אין סיי וועלכע צייט דורכאויס אייער איבערגאנג תקופה כדי צו באקומען די פארמערונג .די פארמערונג קען נישט געגעבן ווערן ביז אן
אונטערגעשריבענע ריסערטיפיקעישען אפליקאציע איז אריינגעגעבן און די גאנצע ריסערטיפיקעישען פראצעדור איז פארענדיגט.
איר מוזט ריסערטיפייען נאענט צו די סוף פון אייער איבערגאנג תקופה צו זעהן אויב איר קענט ווייטער באקומען  SNAPבענעפיטס
נאך אייער איבערגאנג תקופה ענדיגט זיך .מיר וועלן אייך שיקן א דערמאנונג פון די ריסערטיפיקעישען פאדערונג .אויב איר
ריסערטיפייט נישט וועלן מיר אייך נישט שיקן נאך דערמאנונגען אדער מעלדונגען און מיר וועלן מוזן פארמאכן אייער  SNAPקעיס.

 NYSNIP/NYSCAPענדערונג באריכטן פאר אנטיילנעמער אין :NYSNIP/NYSCAP
• נאך בערך האלב פון די צייט אריין אין אייער סערטיפיקעישען תקופה אין  NYSNIPאדער  NYSCAPוועט איר באקומען א
"צווישנצייטיגע פארבינדונג" בויגן וואס איר מוזט אויספילן און צוריקשיקן.
• חוץ פון די צווישנצייטיגע פארבינדונג בריוו דארפט איר נישט באריכטן קיינע ענדערונגען דורכאויס אייער סערטיפיקעישען תקופה.
איר קענט באריכטן פון אייער פרייע ווילן פארמערונגען אין אייערע מעדיצינישע אויסגאבן ,וואוינונג אויסגאבן ,הייצונג/קילונג קאסטן,
אדער יּוטיליטי קאסטן ,אדער פארמינערונגען אין אייער איינקונפט .אויב איר טוט באריכטן און פעסטשטעלן די ענדערונגען וועט איר
מעגליך זיין בארעכטיגט צו באקומען מער  SNAPבענעפ יטס .איר מוזט נישט ,אבער איר זאלט באריכטן אייער נייע אדרעס אויב איר
ציהט זיך אריבער ,כדי איר זאלט ווייטער באקומען סיי וועלכע מעלדונגען וואס מיר שיקן אייך.
 ESAPענדערונג באריכטן פאר אנטיילנעמער אין :ESAP

•

 ESAPהויזגעזונד ווערן פאררעכנט פשוט'ע באריכטערס ,אבער זיי מוזן אויך באריכטן די פאלגנדע ענדערונגען ביז 10
טעג נאך די סוף פון די חודש אין וועלכע די ענדערונג איז געשען:
•
•
•

•

ענדערונגען אין ווער עס וואוינט מיט אייך
אויב איינער אין די הויזגעזונד הויבט אן צו באקומען פארדינטע איינקונפט
אויב איינער פון די הויזגעזונד מיטגלידער באקומט א גרויסע לאטערי/געמבלען געווינס פון  $3750אדער מער וואס
איז געוואונען געווארן אין קעש אויף איין מאל פאר טעקס אדער אנדערע סומעס וואס ווערן אראפגערעכנט.

איר וועט באקומען א פארבינדונג בריוו  18חדשים נאך די אנהויב פון  .ESAPאיר דארפט נישט צוריקשיקן די
פארבינדונג בריוו ,אבער איר מעגט אזוי טוהן פון אייער פרייע ווילן ,און איר מוזט אויספילן און אריינשיקן די פאסיגע
דאקומענטן וועגן ענדערונגען אויב איר ווילט באקומען א העכערונג אין  SNAPבענעפיטס.

צייטווייליגע הילף ( )TAבאריכטן כללים :די כללים וואס זענען אויסגערעכנט אויבן גייען אן נאר פאר  .SNAPאויב איר באקומט אויך ,TA
דארפט איר נאכאלץ באריכטן ענדערונגען פאר  TAביז  10טעג פון די ענדערונג ,אויף  TAבארעכטיגונג פראגע בויגנס און ווען איר
ריסערטיפייט.
ווען צו נוצן די בויגן:
די בויגן קען גענוצט ווערן צו באריכטן סיי וועלכע געפאדערטע אדער פרייוויליגע ענדערונגען .איר קענט אויך נוצן די בויגן צו באריכטן
ענדערונגען אין די סומע וויפיל עס קאסט אייך זיך אפצוגעבן מיט קינדער אדער דיסעיבעלד ערוואקסענע ,אדער ענדערונגען אין וואוינוג
קאסטן אפילו אויב איר האט זיך נישט אריבערגעצויגן צו אן אנדערע פלאץ .אויב די אויסגאבן גייען ארויף ,קענט איר מעגליך זיין בארעכטיגט
צו באקומען מער  SNAPבענעפיטס.
אויב סיי ווער אין אייער  SNAPהויזגעזונד איז א פעאיגער ערוואקסענער אן אנגעוויזענע מענטשן ( Able-Bodied Adult Without Dependents,
) ,ABAWDדאן מוז דער דער  ABAWDזאגן דעם דיסטריקט אויב זייער ארבעט שעה'ן זענען ווייניגע פון  80שעה פאר יעדע חודש ביז  10טעג
נאך די סוף פון די חודש .די דיסטריקט וועט פארשלאגן און צושטעלן פאר דעם  ABAWDאן ארבעט וואס איז גענוג צו ערפילן די פאדערונגען פון
די פעדעראלע רעגירונג פאר אן  .ABAWDאויב איינער אין אייער  SNAPהויזגעזונד איז אן  ,ABAWDזאל דער  ABAWDאויך באריכטן אויב אייער
הויזגעזונד האט זיך אריבערגעצויגן צו א פלאץ וואו עס איז דא א פעדעראל-באשטעטיגטע  ABAWDאויסנאם אדער אויב דער  ABAWDהאלט אז
קומט זיך אז זיי זאלן זיין אן אויסנאם פון די  ABAWDפאדערונג.
די בויגן זאל געשיקט ווערן דורך די פאסט ,פאקס אדער געברענגט ווערן צו די אגענטור אויסגערעכנט אויבן .אויב פאר סיי וועלכע סיבה קענט
איר נישט אריינשיקן אדער אריינברענגען די בויגן ,קענט איר אוי ך באריכטן די ענדערונגען אויף די אינטערנעט ביי  myBenefits.ny.govאדער
דורכן אונז רופן אויף די טעלעפאן נומער אויסגערעכנט אויף בלאט  1אויף די בויגן.
זיך ארויסציהען פון  - SNAPאויב איר ווילט מער נישט באקומען  SNAPבענעפיטס ,שרייבט דא אונטער זיך ארויסצוציהען פון  .SNAPאייער
 SNAPבענעפיטס וועלן זיך אפשטעלן .איר האט די רעכט צו אפעלירן די ארויסציאונג אויב איר פילט אז איר זענט געגעבן געווארן נישט ריכטיגע
אדער טיילווייזע אינפארמאציע איבער אויב איר זענט בארעכטיגט פאר  SNAPבענעפיטס דורכן פארלאנגען א יושר'דיגע געהער (הירינג) ביז
 90טעג .איר קענט נאכאמאל אּפלייען פאר  SNAPבענעפיטס אין סיי וועלכע צייט נאך וואס איר ציהט זיך ארויס.
X
אויב איר האלט צוריק אינפארמאציע וועגן ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד וואס איר מוזט באריכטן ,וועט איר זיין שולדיג פאר אונז די
ווערט פון סיי וועלכע אומפארדינטע  SNAPבענעפיטס וואס איר באקומט ווייל איר האט נישט איבערגעגעבן די אינפארמאציע .אויב איר
האלט צוריק אינפארמאציע במזיד ווען איר זארפט דאס באריכטן ,קען אויך אוועקגענומען ווערן פון אייך די רעכט צו באקומען  SNAPאון
עס קען פירן צו א קרימינאלע אנקלאג (זעהט צוגלייגטע " SNAPשטראף ווארנונג" אויף בלאט .)6
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בלאט 4

נוצט די בויגן אונטן צו באריכטן ענדערונגען
ענדערונג אין איינקונפט אדער אין מקור פון איינקונפט  -אויב איר זענט א פשוט'ע באריכטער ,זענען די כללים וויאזוי איר דארפט באריכטן ערקלערט ביים אנפאנג אויף
בלאט  . 2אויב איר זענט אן ענדערונג באריכטער ,זענען די כללים פאר אייך אויך ערקלערט אויף בלאט .2
נאמען פון ארבעטסגעבער אדער
מקור פון איינקונפט

נאמען פון מענטש וואס באקומט איינקונפט

סך הכל צאל פון
שעה'ן געארבעט
פער וואך ,אויב
דער מענטש
ארבעט

נייע סומע

.1

$

.2

$

.3

$

ווי אפט עס ווערט באקומען

ענדערונג אין הויזגעזונד  -רעכנט אויס אלע נייע מיטגלידער אין אייער הויזגעזונד אריינרעכענענדיג נייגעבוירענע קינדער .רעכנט אויך אויס מיטגלידער וואס האבן זיך
אריינגעצויגן אדער ארויסגעצויגן אדער זענען נפטר געווארן.
געבורטס
דאטום:

נאמען

ענדערונג (מאכט א טשעק אויף
איינס)

קשר










.1
.2
.3
.4

ווי אפט עס ווערט
באקומען
(וועכענטליך ,יעדע
צוויי וואכן ,חודש'ליך)

דאטום

אריינגעקומען אין די הויזגעזונד

סך הכל צאל פון
שעה'ן געארבעט
פער וואך ,אויב
דער מענטש
ארבעט

מקור פון
איינקונפ
ט

$

פארלאזט די הויזגעזונד
אריינגעקומען אין די הויזגעזונד

$

פארלאזט די הויזגעזונד
אריינגעקומען אין די הויזגעזונד

$

פארלאזט די הויזגעזונד
אריינגעקומען אין די הויזגעזונד

$

פארלאזט די הויזגעזונד

ענדערונג אין אדרעס
שטאט

נייע פאסט אדרעס

זיּפ קאָ וד

סטעיט

טעלעפאן נומער וואו מען
קען אנקומען צו אייך

אויב איר האט נישט קיין אדרעס אויף א גאס ,גיבט אנווייזונגען וויאזוי צו אנקומען צו אייער הויז (אויב איר זענט היימלאז ,לאזט ליידיג)
(

)

עיריע קאָ וד

ענדערונג אין וואוינונג קאסטן  -אויב איר האט זיך אריבערגעצויגן ,מוזט איר אויסרעכענען אלע נייע קאסטן אונטן .אפילו אויב איר האט זיך נישט אריבערגעצויגן ,קענט
איר נוצן די טייל אונז צו זאגן אז אייער רענט ,מאָ רטגעדזש אפצאלונגען אדער אנדערע קאסטן האבן זיך געטוישט.
האט איר א צימער אדער שטייט איר איין ביי
איינעם?

יא

 ניין

אויב יא ,זענען מאלצייטן

רענט

יא

ניין

צו צאלט איר רענט?



צו צאלט איר פאר די פאלגנדע זאכן באזונדער פון אייער רענט?

יא

ניין

•

הייצונג און/אדער קילונג





•

יּוטיליטיס (עלעקטריציטעט ,קאכן גאז ,מיסט ,א.ד.ג).





יא

ניין

צו האט איר א מאָ רטגעדזש באצאלונג?





צו צאלט איר פאר די פאלגנדע זאכן באזונדער פון אייער מארטגעדזש:

יא

ניין











•

ּפראַ ּפערטי טעקס

•

הויז אינשורענס

•

הייצונג און/אדער קילונג

•

יּוטיליטיס (עלעקטריציטעט ,קאכן גאז ,מיסט ,א.ד.ג).

אריינגערעכנט

אריינגערעכנט



מאָ רטגעדזש באצאלונג

אויב יא ,פילט אריין חודש'ליכע סומע

$

ענדערונג (מאכט א טשעק אויף איינס)

 די זעלבע  מער

אויב יא ,פילט אריין חודש'ליכע סומע

$

רעגירוג?

ניין

ווייניגער

ענדערונג (מאכט א טשעק אויף איינס)

די זעלבע  מער  ווייניגער
אויב יא ,פילט אריין חודש'ליכע סומע

$
$

ענדערונג (מאכט א טשעק אויף איינס)

 די זעלבע  מער  ווייניגער
 די זעלבע מער

צו וואוינט איר אין סעקעשען  8אדער אנדערע פלעצער וואס ווערט געשטיצט דורך די
יא

נישט

יא

צו וואוינט איר אין פובליק האַ וזינג?

ווייניגער

ניין

ענדערונג אין צאל קארן אדער וויהיקלס  -צו האט איינער אין אייער הויזגעזונד געקויפט ,פארקויפט אדער אויפגעטוישט א קאר ,טראָ ק ,שיף ,קעמּפער,
מאטארציקל אדער אנדערע וויהיקל זינט לעצטע מאל וואס איר האט באריכטעט צו אונז וועגן וויהיקלס?
קאר קאמפעני

מאדעל

אויב פארקויפט ,סומע באקומען

יאר

.1

$

.2

$

.3

$
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ענדערונג אין אוועקגעלייגטע געלט  -רעכנט אויס די סך הכל סומע פון געלט וואס די מיטגלידער פון אייער הויזגעזונד האבן
יעצט .רעכנט אריין קעש ,סעיווינגס אקאַ ונטס ,טשעקינג אקאַ ונטס ,סטאַ קס ,באנדס אדער אנדערע אינוועסטירונגען .איר מוזט
אונז זאגן אויב אייער הויזגעזונד אוועקגעלייגטע געלט האבן זיך פארמערט ביז מער פון ( $2,250מער פון  $3,500אויב סיי ווער $
אין אייער הויזגעזונד איז  60יאר אדער עלטער איז איז געוואר באשטימט אלץ דיסעיבעלד)
ענדערונג אין זיך אפגעבן מיט א קינד ,קאסטן פון זיך אפגעבן מיט א דיּפענדענט (אנגעוויזענער) אדער די סומע פון טשיילד סּוּפאָ רט וואס איר צאלט  -צו
האבן זיך די קאסטן פון זיך אפגעבן מיט די קינדער אדער דיּפענדענטס געטוישט? אויב יא ,קענט איר מעגליך זיין בארעכטיגט צו באקומען מער  SNAPבענעפיטס.
ענדערונג (מאכט א טשעק אויף איינס)

1
.2
.3

פאר וועם?

וועם באצאלט איר?

קאסט שוין נישט
קאסט

נייע סומע

ווי אפט צאלט איר?

$


 קאסט שוין נישט
 קאסט
 קאסט שוין נישט
קאסט

$
$

ענדערונג אין מעדיצינישע קאסטן (דאקטוירים ,דענטיסטס ,שפיטאלן ,מעדיצינען ,א.ד.ג - ).ענדערונגען אין אייערע מעדיצינישע אויסגאבן דארפט איר נאר
באריכטן ווען איר ריסערטיפייט .איר מעגט אבער באריכטן ענדערונגען אין אייערע מעדיצינישע אויסגאבן פון אייער פרייע ווילן אין יעדע צייט פאר הויזגעזונד
מיטגלידער וואס זענען:
•
•
•
•
•
•
•
•

 60יאר אדער עלטער
דיסעיבעלד מאן/ווייב אדער קינדער פון א געשטארבענע וועטעראן
סאָ ּפלעמענטעל סעקיוריטי אינקאָ ם ()SSI
באקומען סאָ ושעל סעקיוריטי דיסעביליטי באצאלונגען
באקומען וועטעראנען'ס דיסעביליטי באצאלונגען
באקומען רעגירונג דיסעביליטי ריטייערמענט בענעפיטס
באקומען רעילראָ וד ריטייערמענט בענעפיטס
באקומען דיסעביליטי-באזירטע מעדיצינישע הילף

אויב איר טוט באריכטן און פעסטשטעלן א פארמערונג אין אייערע מעדיצינשע אויסגאבן ,וועט איר מעגליך זיין בארעכטיגט צו באקומען מער  SNAPבענעפיטס.
נאמען

סומעס

סארט באצאלונג

ווי אפט דארפט איר צאלן?

$
$
$
$
צו ערווארט איר אז די ענדערונגען וואס איר האט באריכטעט וועלן זיך ווייטער טוישן קומענדיגע חודש?

יא

ניין

אויב "ניין" ערקלערט:

מאכט דא א טשעק אויב איר האט נישט קיין ענדערונגען צו באריכטן וועגן אייער  SNAPהויזגעזונד

קיין שום ענדערונג

ענדערונג אין בענעפיטס
מיר וועלן נוצן אייערע ענטפערס אויף די בויגן צו זעהן אויב אייער הויזגעזונד'ס בענעפיטס וועלן זיך טוישן .פאר מיר טוישן אייערע בענעפיטס
וועלן מיר אייך שיקן א מעלדונג ערקלערנדיג וואס עס וועט געשעהן .אויב איר זענט נישט מסכים מיט אונזער באשלוס האט איר די רעכט צו
באקומען א יושר'דיגע געהער (הירינג) צו אפעלירן אונזער באשלוס.
מאכט זיכער צו לייענען און אונטערשרייבן בלאט 6

➔
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סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ( )SNAPשטראף ווארנונג
 SNAPשטראף ווארנונג – סיי וועלכע אינפארמאציע וואס איר גיבט אונז וואס איז פארבינדן מיט אייער אפליקאציע פאר  SNAPוועט קענען ווערן
פעסטגעשטעלט דורך פעדראלע ,סטעיט און לאקאלע אינסטאנצן .אויב סיי וועלכע אינפארמאציע איז נישט ריכטיג ,וועט איר מעגליך ווערן
צוריקגעוויזן פון באקומען  . SNAPאיר וועט זיין אויסגעשטעלט צו קרימינאלע אנקלאג אין געריכט אויב איר האט במזיד איבערגעגעבן נישט ריכטיגע
אינפארמאציע וואס איז משפיע אויף אויב איר זענט בארעכטיגט פאר די סכום פון די בענעפיטס .סיי ווער וואס טוט פארלעצן א תנאי פון
ּפראָ ובעישען אדער ּפעיראל ,אדער סיי ווער וואס אנטלויפט צו פארמיידן אן אנקלאג אין געריכט ,טורמע אדער זיין איינגעשפארט פאר א פארברעך
און ווערט געזוכט אויף אן אקטיווער אופן דורך די געזעץ אויטאריטעטן ,איז נישט בארעכטיגט צו באקומען  SNAPבענעפיטס.
אויב עס ווערט געטראפן אז א  SNAPהויזגעזונ ד מיטגליד האט געטוהן א פראגראם פארלעצונג במזיד () ,Intentional Program Violation, IPVוועט
דער מיטגיד נישט קענען באקומען  SNAPבענעפיטס פאר א תקופה פון:
•  12חדשים פאר די ערשטע  SNAP-IPVפארלעצונג;
•  24חדשים פאר די צווייטע  SNAP-IPVפארלעצונג;
•  24חדשים פאר די ערשטע  SNAP-IPVפארלעצונג וואס איז באזירט אויף א געפונס פון א געריכט אז דער מענטש האט גענוצט אדער
באקומען  SNAPבענעפיטס אין אן אריבערפירונג פון געלט וואס איז געווען פארמישט אין די פארקויף פון א קאנטראלירטע מאטעריאל
(אומלעגאלע דראָ גס אדער געו ויסע דראָ גס פאר וועלכע עס פארלאנגט זיך א ּפריסקריּפשען (רעצעפט) פון א דאקטאר);
•  120חדשים אויב דער מענטש ווערט געכאפט אז ער האט געמאכט א פאלשע דעקלעראציע איבער ווער זיי זענען אדער וואו זיי וואוינען צו
קענען באקומען  SNAPבענעפיטס אפאר מאל אין די זעלבע צייט ,חוץ אויב דער מענטש ווערט אוועקגענומען די רעכט פאר בענעפיטס וועגן
א דריטע  SNAP IPVפארלעצונג.
אין צוגאב ,קען א געריכט אוועקנעמען די רעכט פון א מענטש צו באקומען  SNAPפאר נאך  18חדשים.
פארלירן די רעכט פאר אייביג פון א מענטש פאר:
• די ערשטע  SNAP-IPVפארלעצונג באזירט אויף די געפונס פון א געריכט אז דער מענטש האט גענוצט אדער באקומען  SNAPבענעפיטס אין
א געשעפט פארמישט מיט די פארקויף פון וואפן ,אמוניציע אדער אויפרייס מאטעריאל;
• די ערשטע  SNAP IPVפארלעצונג באזירט אויף די באשולדיגונג פון א געריכט אינעם האנדלען מיט  SNAPבענעפיטס פאר א סך הכל פון
 $500אדער מער (האנדלען רעכנט אריין אומלעגאלע נוצן ,אריבערפירן ,ערהאלטן ,טוישן אדער נעמען צו זיך פון  SNAPאויטאריזאציע
קארטלעך אדער צוטריט דעווייסעס);
• די צווייטע  SNAP-IPVבאזירט אויף די געפונס פון א געריכט אז דער מענטש האט גענוצט אדער באקומען  SNAPבענעפיטס אין א געשעפט
פארמישט מיט די פארקויף פון א רעגולירטע מאטעריאל (אומלעגאלע דראָ גס אדער געוויסע דראָ גס פאר וועלכע עס פארלאנגט זיך א
ּפריסקריּפשען (רעצעפט) פון א דאקטאר);
• אלע דריטע  SNAPפראגראם פארלעצונגען במזיד.
סיי וועלכע מענטש וואס איז געווארן באשולדיגט אין די פארברעך פון במזיד נוצן ,אריבערפירן ,ערהאלטן ,ענדערן אדער נעמען צו זיך SNAP
אויטאריזאציע קארטלעך אדער צוטריט דעווייסעס קענען באשטראפט ווערן מיט אזוי פיל ווי  ,$250,000איינגעשפארט פאר ביז  20יאר אדער
ביידע .דער מענטש קען אויך זיין אויסגעשטעלט צו אן אנקלאג אין געריכט אונטער די פעדעראלע און סטעיט געזעצן וואס זענען נוגע.
איר קענט געפונען ווערן צו זיין אומבארעכטיגט פאר  SNAPאדער געפונען ווערן צו האבן געטוהן אן  IPVאויב:
• איר מאכט א פאלשע אדער אויסנארנדע דעקלערא ציע ,אדער איר פארדרייט ,באהאלט אדער האלט צוריק פאקטן כדי צו באקומען
בענעפיטס בכלל אדער מער בענעפיטס; אדער
• קויפט א פראדוקט מיט  SNAPבענעפיטס מיט די כוונה צו באקומען קעש דורכן אוועקווארפן די פראדוקט און צוריקגעבן די באטל צו
באקומען די דעּפאַ זיט; אדער
• טוט אדע ר פרובירט צו טוהן סיי וועלכע זאך וואס ווערט פאררעכנט אלץ א פעדעראלע אדער סטעיט געזעץ פאר די צוועק פון נוצן,
פארשטעלן ,אריבערפירן ,ערהאלטן ,באקומען ,האבן ביי זיך אדער האנדלען מיט  SNAPבענעפיטס ,אויטאריזאציע קארטלעך אדער
דאקומענטן וואס קענען איבערגענוצט ווערן אלץ טייל פון די עלעקטראנישע בענעפיט טראנסער ( )EBTסיסטעם.
אין צוגאב ,די פאלגנדע זאכן זענען נישט ערלויבט און איר קענט פארלירן די רעכט צו באקומען  SNAPבענעפיטס און/אדער ווערן באשטראפט פאר
זאכן וואס איר טוט וואס רעכענען אריין:
• נוצן אדער האבן אין אייער רשות  EBTקארטלעך וואס באלאנגען נישט צו אייך ,אן די אייגנטימער'ס הסכמה; אדער
• נוצן  SNAPבענעפיטס צו קויפן זאכן וואס זענען נישט עסן ,ווי למשל אלקאהאל אדער ציגארעטן ,אדער צו צאלן פאר עסן וואס איז געקויפט
געווארן אין די פארגאנגענהייט און איז געווארן אויפגעשריבן; אדער
• לאזן א צווייטן נוצן אייער עלעקטראנישע בענעפיט טראנספער ( ) EBTקארטל אין אויסטויש פאר קעש ,וואפן ,אמוניציע אדער אויפרייס
מאטעריאל ,אדער דראָ גס ,אדער צו קויפן עסן פאר מענטשן וואס זענען נישט מיטגלידער פון אייער  SNAPהויזגעזונד.
אויב איר באקומט מער  SNAPבענעפיטס פון וויפיל איר האט געזאלט באקומען ,מוזט איר עס צוריקבאצאלן .אויב אייער קעיס איז נאך אקטיוו (איר
באקומט נאך בענעפיטס) ,וועלן מיר צוריקנעמען די סכום פון דער איבערצאלונג פון קומענדיגע  SNAPבענעפיטס וואס איר באקומט .אויב אייער
קעיס איז שוין פארמאכט (איר באקומט שוין נישט קיין בענעפיטס) ,קענט איר צוריקבאצאלן דורך סיי וועלכע נישט-גענוצטע  SNAPבענעפיטס
וועלכע איז נאך פארבליבן אין אייער אקאונט ,אדער קענט איר עס באצאלן אין קעש געלט.
אויב איר האט אן איבערצאלונג וועלכע ווערט נישט צוריקבאצאלט ,וועט עס איבערגעגעבן ווערן פאר איינמאנונג ,אריינגערעכנט אטאמאטישע
איינמאנונג דורך די פעדעראלע רעגירונג .פעדעראלע בענעפיטן (ווי למשל סאָ ושעל סעקיוריטי) און טעקס ריפאנדס וועלכע איר האט א רעכט צו
באקומען קען גענומען ווערן אויף צוריקצובאצאלן די איבערצאלונג .דער חוב וועט אויך זיין אויסגעשטעלט צו א פראסעסינג טשארדזש.
סיי וועלכע  SNAPבענעפיט ס וואס זענען אוועקגענומען געווארן פון אייער  EBTאקאַ ונט וועגן גענוצט ווערן צו פארקלענערן עקזיסטירנדע
איבערצאלונגען .אויב איר אּפלייט נאכאמאל פאר  , SNAPאון איר האט נאכנישט צוריקבאצאלט דער סכום וואס איר זענט שולדיג וועט אייערע פוד
סטעמפס בענעפיטן פארקלענערט ווערן אויב איר הייבט נאכאמאל צו באקומען .מען וועט אייך מודיע זיין אין יענע צייט איבער דער סכום פון
רעדוצירטע בענעפיטן וואס איר וועט באקומען.
באשטעטיגונג
איך פארשטיי די שטראף פארן באהאלטן די אמת אדער גיבן פאלשע אינפארמאציע .איך פארשטיי אויך אז איך וועל זיין שולדיג די ווערט פון סיי
וועלכע אומפארדינטע  SNAPבענעפיטס וואס איך באקום ווייל איך באריכט נישט פולשטענדיגערהייט די ענדערונגען אין מיין הויזגעזונד .איך בין
מסכים צו אויפווייזן סיי וועלכע ענדערונגען וואס איך טו באריכטן אויב עס פעלט אויס .די ענטפערס אויף די בויגן זענען ריכטיג און פולשטענדיג
וואו ווייט איך ווייס .איך פארשטיי אז מיין אונטערשריפט אונטן גיבט די רעכט פאר פעדעראלע ,סטעיט און לאקאלע אינסטאנצן זיך צו פארבינדן
מיט סיי וועלכע אנדערע מענטש אדער ארגאניזאציע צו פעסטשטעלן די אינפארמאציע וואס איך האב איבערגעגעבן.
אונטערשריפט
X
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